
MtEJSKI oŚRoDEK PoMoCY SpoŁr'CZNEJ
w G DAŃSKU

PS"WKA.V.343-3(4)lI0
Gdarisk, dnia ź8. O4.2O1 0 r"

www.mops.gda.pl

Dotyczy: postępowania na ,,Swiadczenie usług szkoleniowych na terenie miasta Gdanska
dla beneficjentÓw projektu ,,Systematycznie do celu'' (Program operacyjny
Kapitał Ludzki 2007 - 20|3; Priorytet YII, Działarie 7.|, Poddziałanie 7.1.1),
w zakresie treningu umiejętności społecznych, treningu umiejętności
zawodowych, treningu budżetowego, doradrtwa zawodowego, terapii
indywidualnej""

W związku zprowadzonym postępowaniem przetargowym do Miejskiego ośrodka
Pomocy Społecznej w Gdansku wpłynęły pytania doĘczące zapisÓw specyfikacji istotnych
warunkÓw zamÓwienia. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
f004 r. - Prawo zan1wiefipublicznych poniżej przedstawiamy treść pyta i odpowiedzi:

Pytanie 1:

,,Trening budzetowy
Wymagania: Wykształcenie wyisze ekonomiczne, udokumentowane doświadczenie
w prowadzeniu spotkari lszko|eil warsztatÓw w zakresie treningu budzetowego.''
W jaki sposÓb naleŻy udokumentowaÓ powyższe wymogi?

odpowiedź:

Nalezy złoĘÓ Wkaz osÓb, ktÓre będą uczestniczyć w wykonywaniu zamÓwienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wyksŹałcenia niezbędnych do wykonania zamÓwienia oraz informacją
o podstawie dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik
nr 5 do SIWZ. Zanawtający nie wymaga zŁoŻenia innych dokumentÓw doĘczącvch osÓb,
ktÓre będą uczestniczyÓ w wykonywaniu zamÓwienia.

Pytanie 2:

,,Zajęcia muszą odbywać się w salach szkoleniowych wskazanych i opłacanychptzez MOPS
Gdarisk'' Proszę o informację o ilości i umiejscowieniu wspomnianych sa|, czy dostępne jest
pomieszczenie socjalne do wydawania i konsumpcji posiłkÓw, jego w1posażenie
w podstawowy sprzęt gastronomiczrty' Ępu sztućce,ta|erze, szklanki itp.

80-865 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 134a
Tel.: 058 / 520-70-00
Fax: 058/ 520-70-01
Tel. Dyr.: 058/ 520-70-31

E-m ai I : dyrekcj a@mo ps. gd a. pl,
I nte rnet : http/www. mo ps. gd a. pl.



MoPS w GDAŃSKU

Odpowiedź:

Bo 10 _ zĄęcia odbywaÓ się będą w sali przy uI. Konrada Leczkowa 1a.

Bo 5 _ zajęcia dwÓch grup odbywaÓ się będą w sali Politechniki Gdanskiej - Dom
Studencki ul. Wyspianskiego 5a.
Bo 6a _ zajęcia I grupy odbywać się będą w Niepublicznym ZaWadzie opieki Zdrowotnej
..Przychodnia Morena'' ul. Jaśkowa Dolina 105 Gdansk, II grupy w sali przy lI. Konrada
Leczkowa 1a.

Bo 6b _ zajęcia odbywać się będą w Niepub|icznym ZaHadzie opieki Zdrowotnej
..Przychodnia Morena'' ul. Jaśkowa Dolina 105 Gdansk.
Bo 13 - zajęcia odbywać się będą w salach Politechniki Gdanskiej - Dom Studencki
ul. Wyspianskiego 5a.

Sale wyposazone są w stoĘ, krzesła, wydzielone jest miejsce do sporządzania
ciepĘch napojÓw. Catering powinien być dostarczony w opakowaniach jednorazowych
i spoiywany na sali treningowej. Nie dysponujemy pomieszczeniami socjalnymi.
Zapevtniamynacryniajednorazowe:ta|erze, szfućce, kubki, atak'ze czajniki elektryczne.

Treść odpowiedzi stanowi integraln4 część specyfikacji istotnych warunkÓw
zamÓwienia i jest wiąŻąca dla wszystkich uczestnikÓw postępowania.
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